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Πεπίληψη 

Η ζύγρξνλε βηβιηνζήθε, ε βηβιηνζήθε ζηελ νπνία ζα έρνπλ πξόζβαζε όινη νη πνιίηεο, θαιείηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ νξγάλσζε ηεο πξόζβαζεο ζηε γλώζε θαη ηε δηακόξθσζε ελόο 

πξνηύπνπ, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο.  
 

ην άξζξν εμεηάδεηαη ε εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ζηηο βηβιηνζήθεο κε ζθνπό ηε 
ζύδεπμε ηεο γλώζεο κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Η πνιηηηθή απηή ζα 

ζπλίζηαηαη ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο κνλνζήκαληεο αληίιεςεο ηνπ ξόινπ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηελ 

αλάπηπμε αλαβαζκηζκέλσλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ, πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηηο ζπλερώο 
κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληόο ηεο. 

 
Η ζηξνθή ζηνλ πνιίηε ζα ππνρξεώζεη ηε βηβιηνζήθε λα πηνζεηήζεη ηε ζύγρξνλε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ κάξθεηηλγθ, ώζηε από ηε κία κεξηά λα πξνζαξκόζεη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ηηο νξγαλσηηθέο 
ηεο ηδηόηεηεο θαη από ηελ άιιε λα βειηηώζεη ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο ησλ ρξεζηώλ ηεο. ην ίδην 

πιαίζην ε βηβιηνζήθε ζα θιεζεί λα ελεκεξώζεη γηα ηελ επξύηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ 

κπνξεί λα παξέρεη, θαζώο θαη λα πξνβάιεη ηνλ ππνζηεξηθηηθό ηεο ξόιν ζηηο πξσηνβνπιίεο ηεο ηνπηθήο 
θνηλσλίαο ηεο.  

 
Η ζύγρξνλε βηβιηνζήθε απαηηείηαη λα «μεθιεηδώζεη» ηε δπλακηθή ηεο, ώζηε λα γλσζηνπνηήζεη ζην 

θνηλό ηεο όρη κόλν ηελ ύπαξμή ηεο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο. Απώηεξνο ζηόρνο 

είλαη λα ζπληζηά ε βηβιηνζήθε αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο θαη όρη απιώο 
ζπληζηώζα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Λέξειρ-Κλειδιά: Μάξθεηηλγθ βηβιηνζεθώλ, νξγάλσζε βηβιηνζεθώλ, θνηλσληθή επζύλε βηβιηνζεθώλ, 
ηνπηθή θνηλσλία, πνηόηεηα ππεξεζηώλ. 

 

Abstract 
 

Modern library, the library to which all citizens will have access, is called upon to play an important 
role in the organization of the access to knowledge and the formation of a social standard which will 

correspond to the social dimension of the technological development. 
 

The article examines the implementation of an integrated policy concerning libraries with the aim of 

abridging knowledge with the actual needs of the local society. This policy will entail the abandonment 
of the monolithic conception of the library’s role and the development of upgraded services, which will 

facilitate the constantly changing needs and demands of its social environment.  
 

The library’s focusing to citizens will oblige the library to adopt a modern function of marketing 

management so as, on the one hand, to adjust timely and efficiently its organizational capacity and on 
the other hand, to ameliorate the way it approaches its users. In the same context, the library will 

have to inform citizens about the width and the quality of the services it can provide as well as to 
demonstrate its supportive role to the initiatives of the local society.  
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Modern library needs to “unlock” its dynamic so as to inform the public not just about its existence but 
also about the social dimension of its activities. The ultimate aim is a library, which is an integral part 

of the local society and not just a parameter of the educational system.  

 
Keywords: Library marketing, organization of libraries, social responsibility of libraries, local 
community, quality of services. 

  

 

Ειζαγωγή 
 

Οη λέεο ζπλζήθεο, πνπ επηθξάηεζαλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, σο απνηέιεζκα 
ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξώλ, δεκηνύξγεζαλ ζηηο ζύγρξνλεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηελ 

αλαγθαηόηεηα ζρεδηαζκνύ κεηαξξπζκηζηηθώλ πξνγξακκάησλ κε θύξην ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηεο 
νηθνλνκίαο ζηε βάζε ηεο γλώζεο.   

 

Η κεηάβαζε ζηελ “νηθνλνκία ηεο γλώζεο”1, ε νπνία λα κπνξεί λα θαηλνηνκεί, απαηηεί λέεο 
πξσηνβνπιίεο, πνπ ζα επηηξέςνπλ ζε όινπο ηνπο πνιίηεο λα κεηέρνπλ ζην παγθόζκην κνξθσηηθό 

γίγλεζζαη, λα απνβάιινπλ ηηο θνβίεο ηνπο απέλαληη ζηηο εμειίμεηο, πνπ θέξλεη ε ηερλνινγία θαη ε 
παγθνζκηνπνίεζε θαη λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο ηεο ρώξαο ηνπο αιιά θαη ηνπ παγθόζκηνπ ρσξηνύ. 

 

ην πιαίζην απηνύ ηνπ ζύγρξνλνπ νηθνλνκηθνύ θαη ηερλνινγηθνύ πεξηβάιινληνο, ε βηβιηνζήθε θαιείηαη 
λα αληηκεησπίζεη ηηο θαηλνύξηεο πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηελ θαηλνηνκία κε ηελ αλάπηπμε λέσλ νξγαλσηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ πξνηύπσλ. Απηόο ν 
εθζπγρξνληζκόο ησλ βηβιηνζεθώλ ζα πξέπεη λα γίλεη κέζσ ηεο επέλδπζεο ζηνλ άλζξσπν θαη ηεο 

νηθνδόκεζεο κηαο θνηλσληθά ππεύζπλεο βηβιηνζήθεο. Δίλαη γλσζηό όηη ε ίδηα ε ύπαξμε ηεο βηβιηνζήθεο 
επηηειεί θνηλσληθή ιεηηνπξγία. Όκσο, ε επηηπρήο ιεηηνπξγία ηεο θαη έληαμε κέζα ζην θνηλσληθό 

γίγλεζζαη ζπληζηά ηελ θνηλσληθή επζύλε ηεο. 

 
Αλαηξέρνληαο ζηελ έλλνηα ηεο «εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο», πνπ εθαξκόδνπλ νη επηρεηξήζεηο 

νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ζηε ρώξα καο, ε έλλνηα απηή ζπλίζηαηαη ζηελ 
θνηλσληθή, ηελ εζηθή -αιιά πάλησο όρη ηε λνκηθή- ππνρξέσζε ησλ εηαηξηώλ λα επηδηώθνπλ, εθηόο από 

ην θέξδνο, θαη ζθνπνύο πνπ πξνάγνπλ ην γεληθόηεξν θνηλσληθό ζπκθέξνλ, όπσο ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε δεκηνπξγία ππνδνκώλ ή ε ηόλσζε ηεο πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
 

ην ρώξν ησλ βηβιηνζεθώλ, θπζηθά, δελ ηίζεηαη ζέκα θέξδνπο ζε αληηδηαζηνιή πξνο ην νπνίν ε 
βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα επηδηώθεη άιινπο, θνηλσληθνύο ζθνπνύο. Η βηβιηνζήθε, σο ελεξγό κέινο ηεο 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, θαη όρη απιώο σο ζπληζηώζα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, 

πξέπεη λα αλαπηύμεη ηνλ αλαληηθαηάζηαην θαη νινέλα ζεκαληηθόηεξν ξόιν ηεο ζηελ νξγάλσζε ηεο 
πξόζβαζεο ζηε γλώζε κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, πξνζαξκνζηηθόηεηαο, ζπλεξγαζίαο, 

ηαρείαο αληίδξαζεο ζε πξνθιήζεηο, επξεκαηηθόηεηαο, αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ θαη δηαρείξηζεο 
επηινγώλ.   

 
Μία θνηλσληθά ππεύζπλε βηβιηνζήθε, αληαπνθξηλόκελε ζηνπο επηθνηλσληαθνύο ηεο ζηόρνπο, ζέβεηαη ην 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, ρηίδνληαο ακθίδξνκε ζρέζε καδί ηνπ θαη ην 

αληακείβεη γη απηή ηε ζρέζε όρη κόλν κε ηνλ παξαδνζηαθό ξόιν ηεο, σο πάξνρνο γλώζεο, αιιά θαη κε 
ηελ θνηλσληθή ηεο παξέκβαζε.   

 
Πξνβαίλνληαο ζηελ πεξηγξαθή κηαο θνηλσληθά ππεύζπλεο βηβιηνζήθεο, είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζδηνξηζηνύλ: 1. ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο, 2. ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο, 3. νη ηνκείο δξάζεηο ηεο 

θνηλσληθά ππεύζπλεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαη 4. νη ηξόπνη πξνβνιήο ηνπ θνηλσληθνύ έξγνπ ηεο.  
 

 

 

                                                 
1   ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό, πνπ δίλεη ε Παγθόζκηα Σξάπεδα, ε νηθνλνκία ηεο γλώζεο («knowledge economy») είλαη  ε νηθνλνκία 

πνπ «ρξεζηκνπνηεί ηε γλώζε σο ην κεραληζκό-θιεηδί ηεο αλάπηπμεο, ε νηθνλνκία όπνπ ε γλώζε απνθηάηαη, δεκηνπξγείηαη, 
δηαδίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο». 
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1. Πεδίο εθαπμογήρ ηηρ κοινωνικά ςπεύθςνηρ βιβλιοθήκηρ 
 

Όπσο θαη ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσληθά ππεύζπλεο 

βηβιηνζήθεο, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο είλαη αξθεηά κεγάιν, θαιύπηνληαο πέξα από ην δίθηπν ησλ 
ζπλεξγαηώλ ηεο (εζσηεξηθό πεξηβάιινλ), έλα επξύ θάζκα ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ (stakeholders), 

πνπ επεξεάδνπλ ή επεξεάδνληαη από ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο (εμσηεξηθό πεξηβάιινλ). 
 

Σν εζσηεξηθό πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη όζνπο ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε δξαζηεξηόηεηα ηεο 

βηβιηνζήθεο (βηβιηνζεθνλόκνη, πξνζσπηθό ππνζηήξημεο, δηαρεηξηζηέο, κόληκνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο), 
ελώ ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη όζνπο παξαθνινπζνύλ ηνπο ηξόπνπο δηαρείξηζήο ηεο 

(αθαδεκατθά ηδξύκαηα, δήκνη, θνξείο, θπβέξλεζε), θαζώο θαη όζνπο επεξεάδνληαη από ηε δξάζε ηεο 
(ρξήζηεο, ηνπηθή θνηλσλία). 

 
Η πηνζέηεζε ηεο θνηλσληθήο δξάζεο ηεο βηβιηνζήθεο δηακνξθώλεηαη από ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζ’ απηήλ θαη ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε ηεο. Η έλλνηα ηεο ππεύζπλεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο 

ραξαθηεξίδεηαη από ηε ζπκκεηνρή, ηελ ππεπζπλόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 
ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ ζηελ θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ επζπλώλ κεηαμύ ηνπο κε ζηόρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ζηε ιεηηνπξγία κηαο βηβιηνζήθεο.  
 

πρλά νη ειιείςεηο, πνπ παξαηεξνύληαη ζην ζηειερηαθό δπλακηθό ηεο βηβιηνζήθεο, θαζώο θαη ε 

απαμίσζε θαη αδηαθνξία ησλ αξρώλ, νδεγνύλ λνκνηειεηαθά ζηελ νρύξσζε ηεο βηβιηνζήθεο πίζσ από 
ηακπνύ, όπσο ε κνληκόηεηα, ε παξάδνζε, ε ζηαζεξόηεηα θαη εκπνδίδνπλ θάζε πξνζπάζεηα αιιαγήο, 

θαηλνηνκίαο, εθεπξεηηθόηεηαο θαη άξα πξνόδνπ, δεκηνπξγώληαο κία ςεπδαίζζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
βηβιηνζήθεο κε βάζε ηε δύλακε ηεο αδξάλεηαο. 

 
Γηα ην ιόγν απηό, ε ππεύζπλε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά απαηηεί: 

α. ηθαλά ζηειέρε πνπ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη νξγαλσηηθή 

θνπιηνύξα κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ θαη ηελ ηθαλή 
δηαρείξηζε λέσλ δηνηθεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ,  

β. ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπηθώλ αξρώλ θαη θνξέσλ ζε δξάζεηο, πνπ ζα εληάζζνπλ ηε 
βηβιηνζήθε ζηα θνηλσληθά δξώκελα ηνπ ηόπνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.  

 

 
2. Οπγανωηική δομή 

 
Η θαιύηεξε πξνζέγγηζε ησλ πνιηηώλ-ρξεζηώλ δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί έλα πξόβιεκα, πνπ θαιείηαη 

λα επηιύζεη ε βηβιηνζήθε, αιιά κία δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα δηαλύζεη, ώζηε λα «δέζεη» ηελ πξνζθνξά 

γλώζεο κε ηελ ππεύζπλε θνηλσληθή δξάζε ηεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ε 
αμηνπνίεζε λέσλ εξγαιείσλ αλαδήηεζεο ηεο γλώζεο (π.ρ. google, yahoo) απμάλνπλ ηνλ αληαγσληζκό 

θαη δεκηνπξγνύλ κεγάιεο πξνθιήζεηο ζην ρώξν ηεο πξόζβαζεο ζηε γλώζε.  
 

Η πξνζαξκνγή ηεο βηβιηνζήθεο ζε απηό ην ζπλερώο κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ απαηηεί ηελ 
παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ ηνπ αληαγσληζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ θαη ηελ 

αλάγθε εθζπγρξνληζκνύ θαη κεηαξξύζκηζεο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο. 

 
ηνλ επηρεηξεκαηηθό ρώξν, νη λεσηεξηζηηθέο πξαθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζύγρξνλεο 

πξνθιήζεηο ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, έρνπλ πηνζεηήζεη κία 
ζύγρξνλε κνξθή κάξθεηηλγθ, ην θνηλσληθό κάξθεηηλγθ, πνπ επηθεληξώλεηαη ζηε δεκηνπξγία πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ πειάηε, θαζώο θαη ζηε δόκεζε επηθεξδνύο ζρέζεο καδί ηνπ. Η λεσηεξηζηηθή 

απηή επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή εκπλεύζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ ’70, από ηνπο «γθνπξνύ» ηνπ 
κάξθεηηλγθ, Philip Kotler θαη Gerald Zaltman, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ όηη ην θνηλσληθό κάξθεηηλγθ 

πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ηηο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο πξνο όθεινο ηνπ πειάηε θαη ηεο θνηλσλίαο 
γεληθόηεξα.  

 
Όπσο ην εκπνξηθό έηζη θαη ην θνηλσληθό κάξθεηηλγθ εζηηάδεη ζηνλ θαηαλαισηή (πειάηε – ρξήζηε) θαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ, δηαηεξώληαο κία άκεζε επηθνηλσλία καδί ηνπ. Η όιε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ 

πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ζηνλ θαηαλαισηή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ιεγόκελνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ 
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(marketing mix), πνπ απνηππώλνληαη ζηα γλσζηά 4 “P”: ζρεδηαζκόο πξντόληνο (product), ηηκή (price), 
δηαλνκή (place) θαη πξνώζεζε (promotion) ηνπ πξντόληνο. 

 

ην θνηλσληθό κάξθεηηλγθ έξρνληαη λα πξνζηεζνύλ άιια 4 ζεκαληηθά “P”. Δθαξκόδνληαο ζηε 
βηβιηνζήθε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνύ κάξθεηηλγθ,  ηα λέα 4 «Ρ» δηακνξθώλνληαη σο 

εμήο:  
α. Σν θνηλό (Public): αθνξά ζην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο βηβιηνζήθεο, πνπ 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο.  

β. Η ζπλεξγαζία (Partnership): νη ζπλεξγαζίεο ησλ βηβιηνζεθώλ κε ππεξεζίεο, ηνπηθνύο 
θνξείο θαη Μ.Κ.Ο. ππνβνεζνύλ ηνλ θνηλσληθό ξόιν ηεο βηβιηνζήθεο.  

γ. Η πνιηηηθή (Policy): κία ζύγρξνλε πνιηηηθή ηεο βηβιηνζήθεο πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο 
θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο κπνξεί λα γίλεη απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή.  

δ. Η ρξεκαηνδόηεζε (Purse strings): αθνξά ζηελ εμεύξεζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ 
πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε θνηλσληθά ππεύζπλε πνιηηηθή ηεο βηβιηνζήθεο.  

 

 
3. Υπεύθςνη κοινωνική ζςμπεπιθοπά  

  
Η ππεύζπλε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά κηαο βηβιηνζήθεο είλαη ζεκαληηθό λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο αλάγθεο 

θαη ηα πξνβιήκαηα θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαη θαηά ζπλέπεηα, λα εμεηδηθεύεηαη δηαθνξεηηθά, αλάινγα 

κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο, πνπ εθείλε παξνπζηάδεη.  
 

Πξώηα απ’ όια, κία βηβιηνζήθε δελ κπνξεί λα είλαη θνηλσληθά ππεύζπλε πξνο ηνπο ηξίηνπο, αλ δελ 
είλαη θνηλσληθά ππεύζπλε απέλαληη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο. Γηα ηε ζεηηθή ςπρνινγία ησλ 

αλζξώπσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ, ε βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα, ηα νπνία λα εληάζζνληαη 
ζε έλα εληζρπκέλν ζύζηεκα γεληθώλ παξνρώλ, πνπ αθνξνύλ θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηε 

θξνληίδα ησλ παηδηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ ππνζηήξημε όζσλ αληηκεησπίδνπλ δύζθνιεο 

θαηαζηάζεηο.  
 

Πέξα από ην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο, νη δξάζεηο κηαο θνηλσληθά ππεύζπλεο βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη 
λα επεθηαζνύλ θαη ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Βέιηηζηεο πξαθηηθέο, πνπ «δέλνπλ» 

ηελ θνηλσλία κε ηε βηβιηνζήθε θαη εληζρύνπλ ηελ πηζηόηεηα ησλ ρξεζηώλ ηεο, αιιά θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο, αθνξνύλ θπξίσο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο. 
 

3.1.  Δθπαίδεπζε  
 

Η εθπαίδεπζε απνηειεί ηνλ παξαδνζηαθό ηνκέα ζηνλ νπνίν ε βηβιηνζήθε κπνξεί θαη πξέπεη λα παξέρεη 

έλα θνηλσληθά ππεύζπλν έξγν. Η ζπλεξγαζία ηεο βηβιηνζήθεο κε όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη νη 
από θνηλνύ ελέξγεηεο, πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ θαηάξηηζε ησλ καζεηώλ θαη 

ησλ θνηηεηώλ πξνεηνηκάδνληαο έηζη, κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν, ηνπο απξηαλνύο πνιίηεο κηαο θνηλσλίαο.  
 

Όκσο, εθηόο από ηνλ θιαζηθό ηξόπν ζπκβνιήο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (όπσο 
ε αλαδήηεζε θαη εύξεζε πεγώλ πιεξνθόξεζεο), ην θνηλσληθό έξγν ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο όπσο:  

α) ε ζηήξημε πξνγξακκάησλ, πνπ εληζρύνπλ ηελ ηζόηηκε πξόζβαζε όισλ ζηελ ηερλνινγηθή 
γλώζε (π.ρ. δσξεάλ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζα ζην ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο ζε καζεηέο 

αθξηηηθώλ ζρνιείσλ),  
β) ε επηβξάβεπζε θάζε πξνζπάζεηαο γηα αύμεζε ηεο γλώζεο θαη ησλ πξνζσπηθώλ δεμηνηήησλ 

(π.ρ. θαζηέξσζε ππνηξνθηώλ γηα αξηζηνύρνπο),  

γ) ε δπλαηόηεηα εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο αηόκσλ κε δηαθνξεηηθή κεηξηθή γιώζζα 
από ηελ επίζεκε (π.ρ. εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζηνπο Πνκάθνπο ηεο Ξάλζεο),  

δ) ε επαγγεικαηηθνύ ηύπνπ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο (π.ρ. ελεκέξσζε θαπλνθαιιηεξγεηώλ, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπηθώλ παξαγόλησλ, 

γηα ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ηε κόιπλζε ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα θαη ησλ επίγεησλ λεξώλ),  
ε) ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο πγείαο θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο ησλ πνιηηώλ (π.ρ. καζήκαηα 

πγηεηλήο ζε Ρνκά). 
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3.2.  Πεξηβάιινλ 
 

Η βηβιηνζήθε κπνξεί λα ζπιιέμεη θαη λα παξάζρεη πιεξνθνξηαθό πιηθό ρξήζηκν γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θάπνησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο. Η ελεκέξσζε γηα ηηο πξαθηηθέο 
πνπ εθαξκόδνληαη ζε άιια κέξε θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ζεκεησζεί, είλαη κία πξώηε 

πξνζθνξά.  
 

Σαπηόρξνλα, ε βηβιηνζήθε κπνξεί ε ίδηα λα ζπκκεηέρεη είηε ζε δξώκελα, πνπ έρνπλ ζηόρν ηελ 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ αιιαγή ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ηνπο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 
νηθνινγηθήο ηνπο ζπλείδεζεο είηε ζε πξσηνβνπιίεο άκεζεο πεξηβαιινληηθήο παξέκβαζεο (π.ρ. 

αλαδαζώζεηο, θαζαξηζκνί παξαιηώλ θ.α.), ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη νξγαλώζεηο, πνπ κεξηκλνύλ θαη 
πξνζηαηεύνπλ ην θπζηθό πινύην ηεο ρώξαο.  

 
Δπίζεο, ε βηβιηνζήθε, εθαξκόδνληαο πεξηβαιινληηθά θηιηθέο ιύζεηο ζηε δηθή ηεο ιεηηνπξγία, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επαηζζεζίεο κηαο θνηλσλίαο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ε 

εθαξκνγή ζπζηήκαηνο αλαθύθισζεο, πνπ ζα αθνξά ζηελ αλαθύθισζε ρξεζηκνπνηεκέλνπ ραξηηνύ θαη 
ηε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ ραξηηνύ. 

 
3.3.  Πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή 
 

Η βηβιηνζήθε, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε, 
ελεκέξσζε θαη ελ ηέιεη ζηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ, πνπ απνηειεί έλα από ηα κεγαιύηεξα 

πξνβιήκαηα ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο. 
 

Η ζπιινγή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ, ε δηάρπζε ηεο πιεξνθόξεζεο ζε ζπλεξγαζία κε θαηαλαισηηθέο 
νξγαλώζεηο, ε ππνζηήξημε ηνπ όπνηνπ δηεμαγόκελνπ δηαιόγνπ γηα θαηαλαισηηθά ζέκαηα κέζα από 

έγθπξε πιεξνθόξεζε εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ πνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα αλαιακβάλεη 

κηα θνηλσληθά ππεύζπλε βηβιηνζήθε. 
 
3.4.  Κνηλσληθή ππεξεζία ζε εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο 
 

3.4.1. ε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο 
 
Η αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο ηξίηεο ειηθίαο απνηειεί έλα εμίζνπ ζεκαληηθό ζηόρν ηεο θνηλσληθά 

ππεύζπλεο βηβιηνζήθεο. Οη ειηθησκέλνη ζήκεξα κπνξνύλ θαη πξέπεη λα μεθύγνπλ από ηνλ θαλαπέ ηεο 
ηειεόξαζεο. Η βηβιηνζήθε απνηειεί κία ζεκαληηθή ελαιιαθηηθή ιύζε αξθεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε απνζηνιή ελεκεξσηηθώλ 

θπιιαδίσλ, ώζηε νη άλζξσπνη απηνί λα κπνξνύλ λα δαλεηζηνύλ θαη’ νίθνλ έλα βηβιίν, απνηειεί κηα 
πξαθηηθή, πνπ ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηεί θαη λα πηνζεηεζεί από όιεο ηηο βηβιηνζήθεο.  

 
Δπίζεο, ε αλάγθε απηή απνηππώλεηαη θαη ζε πξαθηηθέο ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζην πιαίζην ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο ηνπο πξνζθέξνπλ ζε πνιιά ΚΑΠΗ ηεο ρώξαο βηβιηνζήθεο (έπηπια θαη 
βηβιία). 

 

3.4.2. ε λένπο κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 
 

Η παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ είλαη έλα έληνλν θνηλσληθό θαηλόκελν. ε άιιεο ρώξεο, ε 
πνηληθή αληηκεηώπηζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο έρεη μεθύγεη από ηα ζπλήζε πιαίζηα ηεο θιαζηθήο 

ηηκσξίαο θαη πεξλάεη κέζα από ηελ παξνρή θνηλσληθήο ππεξεζίαο. Ο ζεζκόο ππάξρεη λνκηθά θαη ζηελ 

Διιάδα, αιιά δελ αμηνπνηείηαη, γηα πνιινύο ιόγνπο. Γπζηπρώο, έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο ιόγνπο 
είλαη ε αδηαθνξία ησλ νξγαληζκώλ πξνο ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζε λα πξνζθεξζεί ε θνηλσληθή απηή 

ππεξεζία. 
 

Οη βηβιηνζήθεο είλαη έλαο ρώξνο, όπνπ ε παξνρή θνηλσληθήο εξγαζίαο παξαβαηηθώλ λέσλ ζα κπνξνύζε 
λα ηνπο αλνίμεη λένπο δξόκνπο πλεπκαηηθήο αλαδήηεζεο θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο.  
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4. Πποβολή κοινωνικού έπγος 
  

Δίλαη αλαγθαίν, ε θνηλσληθή δξάζε ηεο βηβιηνζήθεο λα γίλεηαη θαη γλσζηή, ώζηε λα αληαλαθιά ζηε 

δεκόζηα εηθόλα ηεο θαη λα απμάλεη ην θύξνο ηεο. ε απηή ηελ επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ 
όια ηα εξγαιεία ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κάξθεηηλγθ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ακθίδξνκεο ζρέζεο κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία.  
 

Οη πξναλαθεξόκελεο δξάζεηο ηεο θνηλσληθά ππεύζπλεο βηβιηνζήθεο απνηεινύλ ην ζσζηό «κήλπκα» 

πξνβνιήο, δειαδή ηνλ απνινγηζκό ηνπ ηη θάλεη ε βηβιηνζήθε θαη ηε ζθηαγξάθεζε ηνπ ηη κπνξεί λα 
θάλεη αλ ε ηνπηθή θνηλσλία ηεο παξάζρεη ηα αλαγθαία κέζα. ηε ζπλέρεηα, απηό πνπ πξέπεη λα 

αλαδεηήζεη ε βηβιηνζήθε είλαη νη απνδέθηεο ηνπ κελύκαηόο ηεο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία ζα ηνπο ην 
κεηαδώζεη, κε ην γξεγνξόηεξν δπλαηό ηξόπν. 

 
Σν θιεηδί ηεο επηηπρίαο ζπλίζηαηαη ζηνλ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν αξηζκό απνδεθηώλ ηνπ 

κελύκαηνο, πνπ κπνξεί λα είλαη: 

 κεκνλσκέλα άηνκα, όπσο παιαηνί θαη λένη ρξήζηεο ηεο, θαζώο θαη ρνξεγνί ή θαη σθεινύκελνη 
από ην θνηλσληθό έξγν ηεο, 

 νκάδεο αηόκσλ, όπσο ηνπηθνί θνξείο, ππεξεζίεο (δήκνη, θνηλόηεηεο), ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, 
πνιηηηζηηθνί ζύιινγνη θαη ελ γέλεη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ 

πξνβνιή, αιιά θαη ρξεκαηνδόηεζε ηνπ θνηλσληθνύ έξγνπ ηεο. Γηαηί, όπσο έιεγαλ θαη νη 

αξραίνη Έιιελεο «Γεη δε ρξεκάησλ» θαη απηό ζεκαίλεη, όηη είλαη απαξαίηεηε ε αλεύξεζε 
πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο θνηλσληθήο δξάζεο κηαο βηβιηνζήθεο. 

 
Γξάζεηο πξνβνιήο ηνπ έξγνπ κηαο βηβιηνζήθεο απνηεινύλ: 

α)   Οη παξαδνζηαθνί ηξόπνη επηθνηλσλίαο: ε έθδνζε ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ θαη ε ηαρπδξόκεζή 
ηνπ. Δίλαη γλσζηό όηη νη λέεο ηερλνινγίεο δελ απεηινύλ ηα παξαδνζηαθά δηαθεκηζηηθά κέζα, αιιά 

ιεηηνπξγνύλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. 

β)  Σν δηαδίθηπν: ε δεκηνπξγία κηαο θηιηθήο πξνο ην ρξήζηε ελεκεξσηηθήο ηζηνζειίδαο, ηα κέζα 
επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ (π.ρ. Internet forums, weblogs), θαζώο θαη ε ζπιινγή ησλ ειεθηξνληθώλ 

δηεπζύλζεσλ ησλ πθηζηάκελσλ ρξεζηώλ, αιιά θαη ησλ ελ δπλάκεη ρξεζηώλ, απνηεινύλ ην δίπνιν, 
κέζα από ην νπνίν κπνξεί λα πεξάζεη ε άκεζε, γξήγνξε θαη θζελή επηθνηλσλία ηεο βηβιηνζήθεο κε 

ηνπο πνιίηεο.  

γ)  Η ζπκκεηνρή ηεο βηβιηνζήθεο ζηα πνιηηηζηηθά δξώκελα: ε ζπκκεηνρή ηεο βηβιηνζήθεο (π.ρ. κε 
εθζέζεηο βηβιίσλ) ζηελ πνιηηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο (π.ρ. κνπζηθά θεζηηβάι) 

βνεζά ζηελ αλαγλσξηζηκόηεηά ηεο, ελώ ηαπηόρξνλα αλαβαζκίδεη ην πνιηηηζηηθό πεξηερόκελν απηώλ 
ησλ εθδειώζεσλ θαη εληζρύεη ην θύξνο ηνπο. 

δ)  Η ζπλεξγαζία κε ηα ηνπηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο: κία βηβιηνζήθε κπνξεί λα δεκνζηεύεη ζε 

κόληκε ζηήιε κηαο ηνπηθήο εθεκεξίδαο (π.ρ. αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε δηπιώλ αληηηύπσλ 
ζην θνηλό). 

ε)  Σν κάξθεηηλγθ από ζηόκα ζε ζηόκα (buzz marketing). 
 

   
Επίλογορ 

 

ηνπο θόιπνπο ηεο παγθόζκηαο αγνξάο, όπνπ θαηαγξάθεηαη ζπλερώο κηα ζεηξά νηθνλνκηθώλ, 
θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ πηέζεσλ, ε έλλνηα ηεο θνηλσληθά ππεύζπλεο ζπκπεξηθνξάο, ζε 

επίπεδν επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκώλ, απνηειεί απνηέιεζκα ησλ απαηηήζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 
πνιηηώλ.  Έλλνηεο, όπσο ε θνηλσληθή πνιηηηθή, ε βηώζηκε αλάπηπμε, ε νηθνινγηθή ζπλείδεζε, 

αληηπξνζσπεύνπλ πιήξσο ηηο λέεο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηώλ. 
 

ην πιαίζην απηό, ε ζύγρξνλε βηβιηνζήθε νθείιεη όρη απιώο λα ππάξρεη, πεξηκέλνληαο από ηελ 
θνηλσλία λα ηελ αλαθαιύςεη θαη λα ηελ αμηνπνηήζεη, αιιά λα βγεη ζηελ θνηλσλία, λα γίλεη νξγαληθό 

θνκκάηη ηεο, λα ζπκκεηάζρεη ζηηο αλεζπρίεο ηεο, ζηηο ζπιινγηθέο πξνζπάζεηέο ηεο θαη ζην αέλαν 
γίγλεζζαί ηεο. Με απηό ηνλ ηξόπν, ε βηβιηνζήθε ζα γίλεη ελεξγό κέξνο ηεο θνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα 

όινη λα αληηιεθζνύλ ην ζεκαληηθό θνηλσληθό έξγν πνπ επηηειεί θαη λα επσθειεζνύλ από απηό θαηά 

ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. 
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